Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhikooli loovtöö juhend
1. Loovtöö mõiste ja eesmärgid
1.1. Põhikooli lõpetamise tingimusena peab õpilane sooritama kolmandas kooliastmes loovtöö,
mis lähtub õppekava läbivatest teemadest ja on õppeaineid lõimiv. Tartu Täiskasvanute
Gümnaasiumis viiakse loovtöö läbi 9. klassis.
1.2. Loovtöö eesmärgiks on toetada põhikooli lõpetaja üldpädevuste kujunemist:
 pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 toetada õpilase loomingulise algatusvõime kujunemist;
 tekitada huvi, saada teadmisi ja süveneda teatud teemasse;
 toetada õppeainetevahelist lõimingut ning seeläbi tekitada terviklikku maailmapilti,
 arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;
 toetada õpilase mõistmis- ja tõlgendamisoskuse arengut;
 toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arengut;
 arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;

2. Loovtöö teema ja sooritamise aeg
2.1. Iga õppeaasta esimese poolaasta ja teise poolaasta alguses tehakse õpilastele teatavaks
loovtöö teema ja loovtöö läbiviimise aeg. Teisel poolaastal sooritavad loovtöö kooliga hiljem
liitunud, loovtöö ajal puudunud või seda mittesooritanud õpilased.
2.3. Loovtöö teemavaldkonna valib kool õppeaineid läbivate teemade põhjal.
2.4. Loovtööks võivad olla:
 projekt (retk, kontsert, kunsti- või käsitööprojekt vms);
 kirjanduslik väljaanne;
 kirjutatud ja lavastatud etendus;
 ürituse kavandamine ja korraldamine.
2.5. Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik tööülesanne vm ettevõtmine, mis pakub
võimaluse viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega.
2.6. Aineõpetajad ja õppenõustaja tutvustavad loovtöö põhimõtteid, teemasid, nõudeid töö
koostamisele ja toetavad õpilasi.

3. Loovtöö juhendamine
3.1. Loovtöö läbiviimiseks määratakse klassile vastavalt valitud temaatikale juhendaja.
3.2. Juhendajat toetavad loovtöö juhendamisel ning tegevuste korraldamisel loovtöö teemaga
seotud õppeainete õpetajad, sotsiaalpedagoog ning klassi õppenõustaja (edaspidi pedagoogiline
korraldusmeeskond).
Juhendaja
 aitab õpilasi tegevusplaani koostamisel;
 määratleb rühmatöös liikmete tööpanuse;
 soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmiseks;
 jälgib töö vastavust sisu- ja vorminõuetele ning ajakava täitmist;
 nõustab õpilasi esitluse edukaks läbiviimiseks;
 nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul.
Õpilane






otsib teemakohast kirjandust ja allikmaterjali (mida töös analüüsida);
sooritab loovtöö läbiviimisega seotud praktilised tegevused (sh töö esitlemine);
annab töö käigus jooksvalt aru pedagoogilisele korraldusmeeskonnale;
vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest;
vormistab töö nõuetekohaselt ja esitab selle õigeaegselt.

4. Loovtöö läbiviimine ja vormistamine
4.1. Loovtöö sooritatakse 9. klassis. Protsess lõppeb töö esitlemisega, mis toimub 2 korda
õppeaasta jooksul
4.2. Loovtööd sooritatakse üldjuhul rühmatööna.
4.3. Iga õpilane koostab kokkuvõtva raporti, mis koosneb järgmistest osadest:
 tiitelleht (kooli nimetus, töö pealkiri, autor, juhendaja, aasta);
 sissejuhatus (töö eesmärgid) pikkusega kuni 1 lehekülg;
 töö sisu (töö käik, ajakava, töö teoreetiline osa koos viidetega allikatele) pikkusega
vähemalt 2 lehekülge;
 kasutatud kirjanduse loetelu;
 lisad (fotod, mudelid, joonised jne).

5. Loovtöö esitlemine
5.1. Loovtöö lõpeb töö esitlemisega.
5.2. Töö esitlemine on suuline.
5.3. Loovtöö esitlemiseks valmistab iga ühist teemat käsitlenud rühm ettekande, mis koosneb
järgmistest osadest:
 sissejuhatus (töö eesmärgid);
 töö sisu (töö käik, kollektiivselt tehtud töö puhul ka õpilase isikliku panuse kirjeldus);
 loovtöö läbiviimist illustreerivad materjalid (fotod, mudelid, joonised jne).
5.4. Esitluse pikkus oleneb töö iseloomust, esitlusele järgneb arutelu.
5.5. Kollektiivse töö puhul osalevad esitlusel kõik õpilased.

6. Loovtöö hindamine
6.1. Loovtöid hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/mittervestatud).
6.2. Loovtöid hindab vähemalt 3-liikmeline komisjon.
6.3. Kujundav hinnang loovtööle antakse neljas valdkonnas:
 loovtöö sisu;
 loovtöö protsess;
 loovtöö vormistamine;
 loovtöö esitlemine.
6.4. Mittearvestatud loovtöö suunatakse täiendamisele ja korraldatakse kordusesitlus.
6.5. Tulemus tehakse teatavaks üldjuhul töö esitlusele järgneva nädala jooksul.

